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Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
De afgelopen weken hebben de kinderen thuisonderwijs mogen krijgen. We zijn trots op onze leerlingen,
ouders en leerkrachten. We beseffen dat het echt nog veel vraagt van iedereen, maar zien ook dat u en jullie
ontzettend gemotiveerd zijn om er een positieve invulling aan te geven. We waarderen dit enorm!
Vanuit de regering is het besluit genomen dat de scholen op zijn vroegst opengaan op 25 januari 2021. Dit
betekent dat we ook de komende week nog thuisonderwijs zullen verzorgen. We zijn op school druk bezig om
alle lessen weer voor te bereiden. Hieronder meer informatie.
Algemene informatie onderwijs op afstand:















Komende maandag is er een ophaalmoment voor groep 1-2, 3-4 en 7-8. De leerlingen van groep 5-6
hebben nog voldoende schoolmateriaal thuis. Het ophalen kan voor groep 3-4 en 7-8 kan tussen 8.15
uur– en 9.00 uur. Voor groep 1-2 kan dit tussen 8.15 uur en 11.00 uur.
Als u gebruik wilt maken van de opvang, kunt u dit doorgeven via Parro aan juf Janita. Deze opvang is
voor ouders met een vitaal beroep. We vragen u om hier alleen gebruik van te maken als dit echt
nodig is.
Als een leerkracht is ingezet in de opvanggroep, is hij/zij niet of minder beschikbaar om online les te
geven. De leerkracht geeft dit aan.
We missen de gesprekken en de contacten met u als ouders. U spreekt elkaar waarschijnlijk ook niet
of minder nu de kinderen niet naar school gaan. We nodigen u uit voor een digitaal koffiemoment op
dinsdag 19 januari tussen 14.00 uur en 15.00 uur. Het is mogelijk om met een eigen kopje thee of
koffie even bij te praten en ervaringen te delen. Hierbij de link naar de meeting in Google Meet.
Koffiemoment ouders en team 19 januari 14.00 uur Deelname is vrijwillig. U kunt bijvoorbeeld ook
ervoor kiezen om 5 minuten aan te schuiven. Van harte welkom!
Er is een nieuwe toespraak opgenomen van juf Janita in de stijl van minister de Jonge. De vraag is:
welke uitspraken zijn er echt gemaakt? We vragen aan u en aan de kinderen om ze in te sturen. Dan
kijken we met elkaar wie de meeste uitspraken goed heeft. Hierbij de link.
In januari starten we normaalgesproken met de afname van de Cito M toetsen. We onderzoeken de
mogelijkheden voor een passende afname na opening van de scholen. We volgen hierin ook de
richtlijnen vanuit de PO raad. Dit geldt ook voor de adviezen van groep 8. Mogelijk komt er een
aanpassing in de jaarplanning. We houden u op de hoogte over de ontwikkelingen.
We willen de communicatie vooral via Parro laten lopen. Daarnaast zullen brieven ook via de mail
verzonden worden. Parro kan ook op laptops en computers geopend worden.
https://talk.parro.com/login
Als er leerkrachten uitvallen door ziekte kan het bovenstaande veranderen. We houden u op de
hoogte.

Mochten er verder nog vragen zijn, dan kunt u mij mailen of via Parro een bericht sturen.
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Vanuit de MR:
De afgelopen week heeft u uw stem uit kunnen brengen op een nieuwe ouder voor de MR. Met een kleine
meerderheid is Ank van Essen-Schouten gekozen. We heten haar welkom binnen de MR en bedanken Martha
van de Vooren voor het verkiesbaar stellen. We waarderen betrokkenheid en inzet van ouders!
Met vriendelijke groet namens het team van de Prinses Beatrixschool,
Janita Goedhart-Theunisse.

Even wat vrolijke foto’s van leerlingen uit groep 1-2. Wat wordt er goed gewerkt!
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